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 مادة اللغة اإلنجليزية
 ءة، الكتابة، التحدث، واإلستماعاقر الفي كثر أكسب مهارات  •
 رب أكبدقة  الكلمات بةات لككيفية إستخدام أنماط اإلمالء الكلمات و تكّون  لتمييز األصوات التياإلستمرار في تعلم وممارسة القوانين  •
 ، جمع وتجميع()على سبيل المثالالكلمات التي تشترك بنفس الجذر مثل  –معاني الكلمات الجديدة على معرفة  والتي تساعدهم مفاهيم جديدة تعلم •
 من أجل التعبير عن األفكار التي تم تعلمها مؤخرا   والعبارات اآلراء بإستخدام الكلماتب القطع الخاصة و  كتابة القصص، المعلومات، •
  اإلنجليزية عند التحدث والكتابةاللغة في لإلستخدامات الرسمية وغير الرسمية فهمهم مدى توسيع  •

 الرياضيات
 ، وقياس الطول ، األشكالةرتب مال قيمة ، الجمع والطرحالتركيز على  •
 1000العدد والجمع والطرح لغاية  ،20صفر إلى  ،طرحالجمع و ئق الإتقان حقا •
 ي تتضمن الطول الت القصصية   المسائلحل و   إستخدام قياس الطول •
 بعضهاعن كال شاأل تفكيكو ، تركيب وصف، مقارنة، تحديد، تعلم •

 اإلجتماعايات
 مجتمعه وبلدهفي  مسؤول   ا  مواطن يكون المرء أن ا يعنيه مللثقافة و مظاهر العديدة الدراسة  •
كصانعة   دور الحكومةلجميع المواطنين؛  ةمثل الحقوق المشترك أمتنا،مبادئ تأسيس بضمنها: مجالت مختلفة ب ستكشاف الوليات المتحدة إ •

؛ الصفات المادية لعالمنا؛ ألموالكيفية دور ا ؛ تجارة البضائع والخدمات؛ واألحداث التاريخية الوليات المتحدة ؛ مستنداتوفارضة لهاللقوانين 
 ن المجتمعات تتغير وتنمو عبر الزمنأوكيفية  ؛مجتمعناثقافة تسهم في نسيج الثقافات المختلفة العديدة التي 

قراءة  ، و خدام مصادر المخططات، إست الخريطة مقياسإستخدام المخططات، ، إتخاذ اإلجراءاتن: ممارسة مهارات القرن الحادي والعشري   •
 الجداول الزمنية

 العلوم
 تركيبة وخواص الموادباإلضافة إلى ل األرض التي تشكّ  عملياتإستكشاف ال •
 بيئيةالفي األنظمة النظر في العالقات المتبادلة  •
بضمنها النماذج بإستخدام النماذج ) ؛ تحليل وتفسير البياناتستخدام النماذجإ، بعضها يتضمن: إنشاء و وإظهار أنواع من المهارات الهندسيةتعلم  •

 التفكير الحسابي تخدامسوإ(؛ الخاصة بالرياضيات
 بالمعلومات التواصلو على، تقييم، والحصول ، األدلة بإستخدامبالنقاش  إلشتراكا •
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 اللياقة البدنية والصحة
 الهرولة، و القفز، نطيطالت مع التركيز على  خاصة باللياقةفي بيئة  كثر تقدما  األ اتتوسيع ممارستهم للحرك •
 مسكوال، مي، الر القدم مهاراتمشتركة مثل  النشاطات الفردية والأثناء  األدوات المهارات بإستخدامبناء  •
 الخيارات المعززة للصحة  حولالتعلم  •
 

 الموسيقى
 ألعاب ونشاطات في  تل، واآلجسمهم ،صوتهمل همإستخدامعند  مصادر الموسيقى والصوت جربةت تمييز و تحديد،  •
في   المزدوجةاألغاني  ،يةشعب األغاني ال ،األناشيد ذات القافية ، أغاني األطفال التقليدية الموسيقى، بضمنها أنماط، وأساليب مختلف أنواع، كتشافت سإ •

 .، والموسيقى العالميةالموسيقى الكالسيكية ،بشكل متداخل المغناة من قبل مجموعتين أو أكثراألغاني  ،آن واحد
 الموسيقى ناصرأثناء إستكشاف عواللعب تنمية مهارات وتقنيات الغناء اإلستمرار ب  •

 

 ون مادة الفن
 والتقنياتوسائط، األساليب، األنماط، من ال عأنوا وإستخدام عناصر الفن ومبادئ التصميم من خالل إستكشاف لتنمية فهم اإلستمرار ب  •
 المعنى الشخصي  إنشاء واإلستجابة لمجموعة من التجارب الفنية البصرية ذات •
 ستراتيجيات التفكير البصري  ةتنمي  •
 من خالل تجاربهم للفنون البصرية تابيئ الو لثقافات ل همإدراك وسيعت  •

 

 المعرفة المعلوماتية والرقمية
 وإستخدام الموارد المكتبية والتكنولوجيا لدعم التعلم واسعالقراءة بشكل  •
 ممارسة السالمة واإلستمرار بتعلم كيفية إستخدام المكتبة والتكنولوجيا بشكل صحيح  •
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 هل تريد التعرف على المزيد؟
جد المناهج والمدرجات القياسية على موقعنا تو 

  spokaneschools.org/curriculumاإللكتروني: 
 أو إتصل بمدرسة طفلك للمزيد من المعلومات.

   


